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Analiza energetyczna przykładowego gospodarstwa rolnego pod
kątem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (Z. Ginalski,
CDR/O Radom)
Rosnący światowy popyt na energię stanowi rzeczywiste ekologiczne
zagrożenie, stąd racjonalne zużycie energii również w gospodarstwach
rolnych to wyzwanie dla wszystkich państw świata, które przyniesie ochronę
środowiska i wzrost gospodarczy dla każdego z nich. Energetyka
rozproszona oparta na odnawialnych źródłach energii i produktach
ubocznych z rolnictwa może być uzupełnieniem energetyki systemowej.
Wykorzystanie rozproszonych źródeł
energii zapewnieni ciągłość dostaw
energii elektrycznej w oczekiwanych
ilościach gwarantujących niezawodność
pracy urządzeń jest warunkiem rozwoju
obszarów wiejskich (…)

e-Biuletyn wydawany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Brwinowie

Zachęcamy do zamieszczania w e-Biuletynie artykułów,
ciekawych informacji i ofert.
Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem
e-Biuletynu Informacyjnego drogą elektroniczną, prosimy
o zgłoszenia na adres:

p.pruszek@cdr.gov.pl
lub tel. 22/729 66 34 w. 132
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99, tel. 22 729 66 34 do 38
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Konferencje, szkolenia, warsztaty
organizowane przez CDR

NAZWA WYDARZENIA/

DATA

ZGŁOSZENIA

FORMA EDUKACYJNA

I MIEJSCE

I INFORMACJE

CDR Brwinów

Integrowana ochrona roślin
/szkolenie e- learningowe/

Produkty regionalne i tradycyjne
- funkcjonowanie w systemach
jakości żywności i sprzedaż
bezpośrednia /szkolenie
e-learningowe/

Rolnictwo ekologiczne /szkolenie
e-learningowe/

Renata Koczkodaj
1-15 października

tel. 22 729 66 34 wew. 130
r.koczkodaj@cdr.gov.pl

22 października10 listopada

Anna Korczykowska
tel. 22 729 66 34 wew. 130
a.korczykowska@cdr.gov.pl

Renata Koczkodaj
listopad-grudzień

tel. 22 729 66 34 wew. 130
r.koczkodaj@cdr.gov.pl

CDR O/Poznań

Formy opodatkowania
działalności pozarolniczej
w gospodarstwach rolnych
/szkolenie/

Oskar Wysocki
1-2 października

tel. 61 823 20 81 w. 124
o.wysocki@cdr.gov.pl

szkolenia CDR

3

Konferencje, szkolenia, warsztaty
organizowane przez CDR

NAZWA WYDARZENIA/

DATA

ZGŁOSZENIA

FORMA EDUKACYJNA

I MIEJSCE

I INFORMACJE

CDR O/Kraków

Racjonalne żywienie rodziny
wielopokoleniowej /szkolenie/

Doradztwo dotyczące środków
ochrony roślin – szkolenie
podstawowe dla kandydatów na
sprzedawców środków ochrony
roślin /szkolenie/
Idee innowacji, transferu wiedzy
i współpracy w promowaniu
rozwoju obszarów wiejskich w
perspektywie finansowej UE 2014202 /seminarium internetowe /
Płatności bezpośrednie po roku
2014 – zazielenienie /szkolenie/

3-10 października

Edyta Klimowska-Bobula
tel.: tel. 12 424 05 20
e.klimowska@cdr.gov.pl

4-5 października

Teresa Sędzik
tel. 12 424 05 54
t.sedzik@cdr.gov.pl

6 października-

Leszek Leśniak

6 grudnia

tel. 12 424 05 03
l.lesniak@cdr.gov.pl

13 października

Rozwój obszarów wiejskich w
latach 2014 – 2020 ze szczególnym 20-21października
uwzględnieniem wsparcia
innowacyjności i doradztwa
/szkolenie/
Funkcjonowanie przedsiębiorstw
22-24października
społecznych - aspekty
rachunkowo-podatkowe
prowadzenia działalności
statutowej i gospodarczej.

Joachim Kempka
tel. 12 424 07
j.kempka@cdr.gov.pl

Jadwiga Nowakowska
tel. 12 424 05 25
j.nowakowska@cdr.gov.pl

Marta Starmach
tel. 12 424 05 09
m.starmach@cdr.gov.pl
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Konferencje, szkolenia, warsztaty
organizowane przez CDR

NAZWA WYDARZENIA/

DATA

ZGŁOSZENIA

FORMA EDUKACYJNA

I MIEJSCE

I INFORMACJE

CDR O/Radom

Przetwórstwo na poziomie
gospodarstwa rolnego warunkiem
dywersyfikacji dochodu rodzin
rolniczych(zboża, owoce, mięso
i mleko) oraz podstawy sprzedaży
bezpośredniej /szkolenie/

Praktyczne wykorzystanie
i wdrażanie wyników badań
naukowych /szkolenie/

październikgrudzień

Bolesław Pieczyński
tel. 48 369 69 33
b.pieczynski@cdr.gov.pl

28-29
października

Zdzisław Ginalski
tel. 48 365 69 37
z.ginalski@cdr.gov.pl
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralna Biblioteka
Rolnicza w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału
w XI Rolniczym Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach
16-17 października 2013 r
Patronat honorowy
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Patronat medialny
Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta
Zielony Sztandar
Nowa Wieś Europejska
TVR 24
W programie festiwalu:
16 października 2014 r.
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
godz.11.00-15.00

Konferencja „Edukacyjne i kulturalne przemiany wsi w okresie transformacji"

godz.10.00-15.00

Kiermasz książek o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych
17 października 2014 r.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

godz. 11.00-15.15

Konferencja „Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich
z perspektywy 10 lat po akcesji”

godz. 10.00-15.00

Wystawa osiągnięć jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni rolniczych

Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu prosimy przesłać w terminie do 7 października 2014 r.,
faxem 0-22/729 72 91 lub pocztą elektroniczną na adres: j.zdunek@cdr.gov.pl
KONTAKT: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05 – 840 Brwinów
tel. 0-22/729 66 34 do 38 w. 107, fax 0-22/729 72 91.
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa,
tel. 0-22/ 826 57 05 fax 0-22/ 826 01 57, Informacje i zgłoszenia: Magda Mielczanowska,
e-mail: mielczanowska@cbr.net.pl
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imprezy zewnętrzne

Imprezy promocyjne, konferencje szkolenia,
warsztaty organizowane przez WODR

Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli

miejsce/kontakt

www.wodr.konskowola.pl

4 października Ekofestyn

12 października Jesienny Kiermasz Materiału
Szkółkarskiego, Owocowego i Ozdobnego

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie

LODR w Końskowoli
tel. 81/ 889 06 00, fax. 81/ 881 66 63
wodr@wodr.konskowola.pl

LODR w Końskowoli
tel. 81/ 889 06 00, fax. 81/ 881 66 63
wodr@wodr.konskowola.pl

miejsce/kontakt

Październik 2014

www.modr.mazowsze.pl

5 października XVI Dni Kukurydzy woj. Mazowieckiego
i Łódzkiego oraz Ogólnopolska Prezentacja Odmian
Kukurydzy

październik XI Święto Kukurydzy i Rolnictwa

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie

MODR Warszawa, O/ Bielice,
Zespół Systemów Produkcji Rolnej,
Standardów Jakościowych
i Doświadczalnictwa,
46/862 00 44
elzbieta.prochniak@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa, O/ Radom, Terenowy Zespół
Doradczy w Radomiu
48/365 69 52 marek.jarosz@modr.mazowsze.pl

organizator/kontakt

www.oodr.pl

październik Zielone Lato – konkurs dla gospodarstw
agroturystycznych

OODR Łosiów, Dział Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego i Agroturystyki
tel. 77/ 412 53 27 wew.259, wgdia@oodr.pl
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imprezy zewnętrzne

Imprezy promocyjne, konferencje szkolenia,
warsztaty organizowane przez WODR

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
www.modr.pl

4-6 października Międzynarodowy Dzień Koronki

październik Jesienne Seminarium i XXXII Wystawa
Szynszyli

Październik 2014

Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Gdańsku

organizator/kontakt

MODR, Bobowa
18/351 40 13

MODR, PZDR Myślenice
tel. 603 052 035; 12/ 272 04 13

miejsce/kontakt

www.podr.pl

6 października II Pomorskie Forum Rolnicze

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach

PODR w Gdańsku, Dział Metodyki
Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
tel. 58/ 326-39-06, b.wojcik@podr.pl

organizator/kontakt

www.zodr.pl

październik Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki
Regionów"

ZODR w Barzkowicach
tel. 91/ 479 40 59, row.barzkowice@home.pl
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imprezy zewnętrzne

Imprezy promocyjne, konferencje szkolenia,
warsztaty organizowane przez WODR

Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie

miejsce/kontakt

www.odr.pl

11-12 października TARGI OGRODNICZE „Jesień w sadzie
i ogrodzie”, TARGI LEŚNE „Las i My”

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Październik 2014

www.podrb.pl

4-5 października IX Jesienna Giełda Ogrodnicza
– Boguchwała 2014 r.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
www.wodr.poznan.pl

5 października Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze
AGROMARSZ „Przyjazna Energia w domu i zagrodzie”

PODR w Szepietowie
tel. 86/ 275 89 02, wpodr@zetobi.com.pl,
kjamiolkowska@odr-szepietowo.pl

organizator/kontakt

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale, Dział Metodyki Doradztwa
Szkoleń i Wydawnictw
tel. 17/ 87 01 534
justyna.wisniowska@podrb.pl

organizator/kontakt

WODR w Poznaniu
tel. 723 678 002
wieslawa.witaszak@wodr.poznan.pl
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Analiza energetyczna przykładowego
gospodarstwa rolnego pod kątem
wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Autor: Zdzisław Ginalski, CDR/O Radom

WPROWADZENIE
W związku z dynamicznym rozwojem gospodarczym świata rośnie zapotrzebowanie na energię.
Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna potrzeby energetyczne świata wzrosną do
2030 roku nawet o połowę, a największy, bo 45 % udział będą miały Chiny i Indie. Konsekwencje
tych zjawisk są zdaniem ekspertów alarmujące nie tylko dla tych krajów, ale dla całego świata
ponieważ energia wytwarzana w tych krajach oparta jest w główniej mierze o węgiel. Efektem
tego będzie 57 % wzrost emisji gazów cieplarnianych.
Wobec ogromnych zagrożeń dla środowiska kraje Unii Europejskiej (UE) przyjęły Pakiet
klimatyczno-energetyczny, który zakłada, że do 2020 r. Unia o 20 % zredukuje emisję CO2,
zwiększy do 20 % udział odnawialnych źródeł energii w jej całkowitym wytwarzaniu i o
20 % poprawi efektywność energetyczną. Sukcesywne wdrażanie racjonalizacji zużycia energii
to wyzwanie dla całej gospodarki UE jak również dla gospodarstw rolnych.
Przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Dyrektywa 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych wyznacza
ramy dla krajowych programów poprawy tej efektywności w przedsiębiorstwach energetycznych
i u odbiorców końcowych. Obliguje wszystkie kraje członkowskie do racjonalizacji zużycia energii.
Poprawa efektywności energetycznej to jeden z najprostszych sposobów na zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych oraz zapewnienie trwałych i bezpiecznych dostaw energii. Racjonalne
wykorzystanie energii przyczynia się do wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy
oraz zmniejszenia wydatków na energię ponoszonych przez osoby prywatne, przedsiębiorstwa
i gospodarstwa rolne. Ograniczenie zużycia energii o 20 % do 2020 roku, pozwoli na
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o niemal 800 mln ton rocznie i zaoszczędzenie około
100 mld euro. Aby osiągnąć ten cel, UE wspiera rozwój energooszczędnych technologii,
produktów i usług w sektorach, które zużywają duże ilości energii. Zużycie energii związane
z eksploatacją budynków stanowi około 40 % potrzeb energetycznych UE. W sektorze tym
zużycie energii można ograniczyć o jedną trzecią. UE podjęła działania mające zagwarantować,
lepsze projektowanie budynków oraz ich wyposażenie w bardziej energooszczędne systemy
grzewcze, klimatyzacyjne, oświetleniowe oraz ogrzewania wody. Zużycie energii w sektorze
transportu drogowego stanowi 26 % unijnego zapotrzebowania na energię. Dlatego
postanowiono wprowadzić etykiety energetyczne w celu promowania pojazdów
energooszczędnych. Energia wykorzystywana w przemyśle wytwórczym stanowi aż 25 %
potrzeb energetycznych UE. W oparciu o analizę charakterystyki energetycznej produktów
zostały wprowadzone standardy w zakresie eko-projektu. Będą one miały zastosowanie do
niektórych produktów, takich jak bojlery, telewizory czy produkty oświetleniowe w celu poprawy
ich wydajności energetycznej.
Efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej
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Analiza energetyczna przykładowego gospodarstwa rolnego
rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach UE. Polska posiada
ogromny potencjał w zakresie oszczędzania energii. Wzrost zużycia energii finalnej w Polsce od
2006 r. do 2020 r. wyniesie 11 %, a największy udział w tym wzroście (31,7%) przypadnie
transportowi. W pozostałych sektorach wzrost wyniesie odpowiednio: 31,3 % w usługach, 13,6 %
w rolnictwie i 0,5 % w gospodarstwach domowych. Polska implementowała zapisy dyrektywy UE
o efektywności wykorzystania energii wprowadzając ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o efektywności energetycznej. Również opracowując Krajowy Plan Działania w zakresie energii
ze źródeł odnawialnych i ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii Polska podjęła aktywną
politykę, która próbuje sprostać ostrym wymogom stawianym przez UE. Zakładane działania
będą kierować nas ku gospodarce zmodernizowanej i innowacyjnej, opartej na wiedzy, a także
takiej, która podejmie działania adaptacyjne do zmian klimatu. Stanowi to duże wyzwanie dla
rozwoju obszarów wiejskich. Dokument rządowy pn. „Zarys kierunków rozwoju obszarów
wiejskich” przedstawia koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, która zakłada,
że funkcja społeczna i ekonomiczna obszarów wiejskich nie sprowadza się już tylko do produkcji
surowców rolnych ( w przypadku rolnictwa) i zapewnienia miejsca dla tej produkcji (obszary
wiejskie), a w coraz większym stopniu polega na dostarczeniu innych dóbr i realizacji funkcji
istotnych z punktu widzenia społeczeństwa oraz zapewnienia możliwości zrównoważonego
rozwoju społecznego i gospodarczego, z
uwzględnieniem
zasobów
przyrodniczych,
krajobrazowych,
kulturowych
oraz
kapitału
ludzkiego i społecznego. W perspektywie
najbliższych co najmniej kilkunastu lat zakłada się
między innymi wykorzystanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł
odnawialnych oraz lokalne jej wykorzystanie
w rozproszonych źródłach energii. Przyczyni się to
w dużej mierze do racjonalizacji zużycia energii,
pozwoli lepiej wykorzystać zasoby energetyczne
rolnictwa i stworzy nowe miejsca pracy na
obszarach wiejskich.
Fot. http://serniki.eurzad.eu/solary/nawigacja_p_521/
odnawialne_zrodla_energii_p_521/biomasa_p_526.html

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
Przeprowadzona analiza dotyczy gospodarstwa z woj. mazowieckiego w powiecie radomskim,
gmina Skaryszew. Właściciel gospodarstwa jest młodym rolnikiem, niedawno przejął
gospodarstwo od rodziców. Rodzice są emerytami, wspólnie mieszkają z gospodarzem
i pomagają w gospodarstwie. Gospodarstwo składa się z 22,55 ha gruntów rolnych i 2 ha lasu.
Łąki i pastwiska zajmują 5,14 ha, natomiast grunty orne17,41 ha, na których zboża uprawiane są
na 8,21 ha, a na 6,4 ha uprawiana jest kukurydza na kiszonkę. Lucerna zajmuje powierzchnię 1,2
ha. Cała produkcja roślinna wykorzystywana jest dla potrzeb produkcji zwierzęcej - hodowla
bydła mlecznego w skład, której wchodzi 28 krów mlecznych, 2 jałówki powyżej 2 lat, 4 jałówki
1-2 lat i 9 cieląt poniżej 1 roku.
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Tabela 1. Zestawienie maszyn i urządzeń w analizowanym gospodarstwie
Lp

Wyszczególnienie

Marka/typ/szer. robocza

1

Ciągnik

Zetor 7341

2001

2

Przyczepa transportowa

6 ton

1989

3

Rok produkcji

3

Przyczepa do zbioru siana

15 m

1989

4

Prasa kostkująca

Z 224

1992

5

Przetrząsacz do siana

Fela

1998

6

Pług podorywkowy

5 skibowy

1980

7

Brona talerzowa

2,7 m

1992

8

Brona zębowa

5m

1987

9

Kultywator

3m

1993

10

Pług do orki głębokiej

4 skibowy

1998

11

Rozsiewacz nawozów

Amazon 2 tarczowy

2001

12

Siewnik zbożowy

Poznaniak 2,7 m

1999

13

Dojarka przewodowa

Alfa laval

2002

14

Zbiornik na mleko

Alfa laval 1200 l

2004

15

Wycinak do kiszonki

0,15 t

2001

NOŚNIKI ENERGII ZUŻYWANEJ W GOSPODARSTWIE
Energia w gospodarstwie zużywana jest w dwóch sektorach – produkcyjnym i bytowym.
W sektorze produkcyjnym energia zużywane jest do:
napędzania ciągnika i maszyn do których jest wykorzystany olej napędowy oraz energia
elektryczna;
przygotowanie ciepłej wody na cele produkcyjne, gdzie jako źródło energii wykorzystuje
się energię z odzysku ciepła ze schładzalnika mleka;
oświetlenia obory i budynków gospodarczych energią elektryczną.
Natomiast w sektorze bytowym, czyli zawiązanym z egzystencją gospodarza i rodziców
przebywających w gospodarstwie domowym, energię zużywa się na:
transport – benzyna ponieważ właściciel gospodarstwa posiada samochód napędzane
silnikami o zapłonie iskrowym;
przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą takich nośników jak; drewno opałowe
i energia elektryczna;
ogrzewanie domu za pomocą drewna opałowego i węgla
urządzenia AGD i oświetlenie elektryczne
przygotowanie posiłków – gaz propan-butan i energia elektryczna, ponieważ brak jest
sieci gazowej w miejscowości gdzie znajduje się gospodarstwo.
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Tabela 2. Zużycie nośników energii w analizowanym gospodarstwie
Rodzaj nośnika energii

Wartość opałowa

Wielkość zużycia

nośnika energii

nośnika energii

Jednostka

Wartość

Jednostka

Wielkość

Wartość

zużytej
energii

zużytej
energii

(GJ)

(zł)

Wartość

Olej napędowy

MJ/kg

44

kg

2850

125,4

12723,20

Benzyna

(0,84kg/l)
MJ/kg

38

kg

800

30,4

4990,00

(0,76 kg/l)
MJ/kWh

3,6

kWh

10500

37,8

5250,00

Węgiel
kamienny

MJ/kg

26

kg

5000

130

4000,00

Gaz propanbutan

MJ/kg

45

kg

140

6,3

495,00

Biomasa –
drewno opałowe

MJ/kg

16

kg

2000

32

800,00

361,9

28258,2

Energia
elektryczna

Razem

Jak wynika z tabeli 2 najwięcej energii w analizowanym gospodarstwie zużywa ciągnik
wykorzystywany głównie do prac polowych. Moc ciągnika (85 KM – 30 % nadwyżka mocy) jest
za duża do posiadanych maszyn. Należy rozważyć zmianę technologii upraw zakupując
stosowne maszyny, ponieważ dotychczasowe technologie są wysoko energochłonne i powodują
wysokie koszty pomimo odzysku akcyzy na paliwa rolnicze. Drugim istotnym zużyciem energii
jest ogrzewanie domu. Należy rozważyć termomodernizację budynku i zamianę nośnika energii
jakim jest węgiel na biomasę (wierzba, topola, miskant) produkowaną na słabych glebach.
Za takim rozwiązaniem przemawia fakt istnienia siły roboczej w gospodarstwie. Zbiór wierzby,
topoli czy miskanta odbywa się w okresie zimowym i nie koliduje z pacami polowymi. W zakresie
oświetlenia domu rolnik zastosował już nowoczesne technologie. Sukcesywnie należy wymieniać
stary sprzęt AGD. Spore oszczędności energii może przynieść montaż kolektora słonecznego do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zastępując bojler elektryczny.
ZASOBY SUROWCOWE I PRODUKTY UBOCZNE Z PRODUKCJI ROLNEJ PRZYDATNE
DO WYTWORZENIA ENERGII
W analizowanym gospodarstwie słoma z upraw zbożowych w całości jest zużywana na ściółkę
dla zwierząt i wytworzenia obornika do nawożenia pól. W gospodarstwie jest hodowane 32 DJP
(DJP umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, wg. polskich norm
odpowiadająca jednej krowie o masie 500kg). Przeciętna roczna produkcja obornika przy
utrzymaniu na płytkiej ściółce i pastwiskowaniu wynosi 5t/DJP. Wobec tego w gospodarstwie jest
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produkowane rocznie około 160 t obornika. Przyjmując, że z 1t obornika uzyskujemy średnio 30
m3 biogazu o wartości opałowej 23 MJ/m3 daje to 3680 MJ energii. Powyższe obliczenia pokazują
jak duże rezerwy energetyczne tkwią w produktach ubocznych gospodarstwa.
Budowa biogazowni w takim gospodarstwie byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Jak pokazują
symulacje, gospodarstwa o obsadzie powyżej 100 DJP mogą skusić się na budowę biogazowni
i wykorzystać najlepiej gnojowicę ze swoich gospodarstw. Opłacalność takiej inwestycji musi być
wsparta programami pomocowymi. Analiza ilości gospodarstw towarowych pokazuje że mamy w
naszym kraju 1980 gospodarstw w przedziale 100 – 199 DJP, 430 w przedziale 200 – 299 DJP,
302 w przedziale 300-499 DJP i 314 powyżej 500 DJP.
Gospodarstwa nastawione bardziej na produkcję roślinną mogą wykorzystać nadwyżki słomy na
cele energetyczne. W takich gospodarstwach część słomy musi być przyorana dla utrzymania
zrównoważonego bilansu substancji organicznej w glebie, a jej nadmiar może być
zagospodarowany energetycznie. Wyniki przeprowadzonych szacunków pokazują, że w skali
kraju mamy 7-9 mln ton nadwyżek, z czego na cele energetyczne można przeznaczyć 30-40%
rocznie. Przy czym nadwyżki te są zróżnicowane regionalnie. Wartość energetyczna suchej
słomy wynosi około 15 MJ/kg, czyli 1,5 kg słomy równoważy 1 kg węgla średniej jakości.
Najprościej słomę można spalać w dostosowanych kotłach ogrzewając swoje domy przez cały
okres grzewczy. Takie rozwiązania stosują rolnicy ze wschodniej Polski. Słomę można
przetwarzać na pelet lub brykiet.
W analizowanym gospodarstwie dom ogrzewany jest węglem i biomasą drzewną pozyskaną
z przecinki i pielęgnacji własnego lasu. Biomasa drzewna służy jako podpałka i dodatek do
węgla. Rolnik może całkowicie uniezależnić się w tym względzie sadząc około 1,5 ha wierzby
energetycznej , topoli lub miskanta. Rośliny te dają dobre polony na glebach słabych,
podmokłych w przypadku wierzby, gdzie nie udają się inne uprawy. Jak pokazują badania IUNG
Puławy średnioroczne polony wierzby z pełnym nawożeniem i ochroną wynoszą około 15 ton
suchej masy z hektara na rok. Doświadczenia prowadzone w CDR O/Radom pokazują że bez
nawożenia i ochrony można uzyskać plon 11 t suchej masy z ha/ rok. Dla porównania plon
suchej masy leśnej może sięgnąć 2,5 t z ha/ rok.
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu prowadzi doświadczenia w uprawie roślin
energetycznych. Według badań, najbardziej przydatnymi do uprawy i wykorzystania
w gospodarstwie jest wierzba wiciowa, topola i miskant.
Rolnik do ogrzewania domu zużywa około 5 ton węgla średniej jakości. Wartość energetyczna
węgla wynosi 23-25 GJ/t, natomiast suchej masy wierzby 15-17 GJ/t. Zatem około 1,5 t biomasy
równoważy 1 t węgla. Do ogrzania domu potrzeba zebrać wierzbę z około 0,7 ha. Tym sposobem
koszty ogrzewania domu można zmniejszyć o 60 % nie mówiąc o efekcie ekologicznym. Takie
rozwiązania stosują rolnicy z woj. podkarpackiego, gdzie założyli spółdzielnię i opracowali
technologię dwufazowego zbioru wierzby na własne potrzeby.
RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII W DOMU MIESZKALNYM
Jak wykazały wcześniejsze analizy ilości zużywanej energii do ogrzewania domu są znaczne
i można je zracjonalizować dociepleniem budynku. Co prawda rolnik wymienił już stare otwory
okienne i drzwiowe niemniej docieplenie ścian jest zalecane, ponieważ dom został zbudowany
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według starych technologii w 1990 roku.
Koszt docieplenia budynku zależy od przyjętych rozwiązań. Na przykład ceny docieplenia
styropianem w odniesieniu do 1m2 powierzchni wynoszą:
Styropian 8 cm + tynk akrylowy – 37 zł brutto
Styropian frez 12 cm = tynk akrylowy – 47 zł brutto
Styropian 8 cm + tynk silikatowy – 42 zł brutto
Styropian frez 12 cm + tynk silikatowy - 52 zł brutto
Styropian 8 cm + tynk silikonowy – 45 zł brutto
Styropian frez 12 cm + tynk silikonowy – 55 zł brutto
Średni koszt docieplenia budynku przyjęto na poziomie 90 zł/m2 z uwzględnieniem robocizny.
Całkowita powierzchnia wymagająca ocieplenia wynosi 174 m2. Koszty inwestycyjne związane
z dociepleniem wyniosą zatem 15660 zł. Zastosowanie termomodernizacji powoduje obniżenie
kosztów eksploatacji kotłów średnio o 26%. Taki stan rzeczy sprawia, że koszty docieplenia
budynku mogą zwrócić się po około czterech latach dla kotłów opalanych brykietem czy peletem.
Ponadto atrakcyjność inwestycji związanej z termomodernizacją polega na możliwości uzyskania
premii termomodenizacyjnej, która jest przyznawana na planowane inwestycje pod warunkiem,
że przyniosą one określone oszczędności w zależności od rodzaju modernizacji i obiektu.
Analizując zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym okazuje się, że największym
pożeraczem jest bojler elektryczny do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w okresie lata.
W okresie zimy ciepła woda użytkowa podgrzewana jest w wężownicy zamontowanej w kuchni
opalanej drewnem. Takie rozwiązanie jest uciążliwe w okresie letnim, zwłaszcza podczas
upałów. Zapobiec temu można instalując kolektor słoneczny z dotacją Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakładając, że zamontujemy markowy kolektor
o pojemności zasobników wody 250-300l, które zaoszczędzą w ciągu roku 60 % zużywanej
energii na podgrzewanie wody to zwrot inwestycji wyniesie około 10 lat. NFOSiGW uruchomił
nowy system wsparcia odnawialnych źródeł energii pod nazwą „PROSUMENT”. Ze szczegółami
można zapoznać się na stronach internetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej; www.nfosigw.gov.pl.
Do oświetlenia domu rolnik używa żarówek energooszczędnych dopasowanych mocą do
wielkości pomieszczeń. Rolnik na bieżąco zapoznaje się z informacjami o racjonalizacji energii
i celowo nie zamontował żarówek energooszczędnych w pomieszczeniach, gdzie światło zapala
się często i na krótko. Tam są żarówki tradycyjne. Udowodniono eksperymentalnie,
że wyłączenia światła opłaca się jedynie wtedy, gdy ponowne zapalenie nie nastąpi w przeciągu
8 minut. W przeciwnym razie zużywamy o wiele więcej energii przy samym włączaniu światła niż
ta sama żarówka zużywa prądu podczas świecenia przez 8 minut. Dzieje się tak, gdyż dużo
prądu potrzeba na nagrzanie żarówki. Niestety w przypadku żarówek energooszczędnych energii
tej potrzeba jeszcze więcej. Żarówki energooszczędne mogą wydawać się drogie, ale należy
wziąć pod uwagę, że żarówka taka zużywa ok. 5 razy mniej energii i świeci 6 - 10 razy dłużej.
W rzeczywistości używając żarówek energooszczędnych oszczędzamy nie tylko prąd, ale
i pieniądze oraz dbamy o środowisko.
Rolnik ma świadomość wymiany kilkuletniej lodówki i pralki, które zużywają zbyt wiele prądu.
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Przy planowanych zakupach rolnik ma świadomość, że klasy energetyczne oznaczone są
literami od A do G, gdzie najbardziej energooszczędna jest klasa A++ oraz A+, z kolei najmniej
klasa G. Decydując się na zakup urządzenia o klasie A+ zaoszczędzimy w niektórych z nich
nawet do 25 % zużycia energii w stosunku do urządzenia oznaczonego normą A.
RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII W TECHNOLOGII PRODUKCJI
Rolnik posiada oborę na 30 stanowisk więziowych i nosi się z zamiarem modernizacji obory na
wolnostanowiskową głęboką. W oborze zmontowana jest dojarka przewodowa, która powoduje
dużą uciążliwość doju i zużycie energii. Stąd podczas modernizacji zostanie wybudowana
wydajalnia rybia ość usprawniająca udój mleka i ograniczająca zużycie energii. Mleko po udoju
schładzane jest w schładzalniku z odzyskiem ciepła, które wykorzystywane jest do podgrzewania
wody technologicznej. Krowy są żywione sianokiszonką, kiszonką z kukurydzy i lucerną. W
żywieniu stosowane są nowoczesne technologie, które rolnik sukcesywnie udoskonala.
Natomiast w technologii uprawy zbóż można wprowadzić wiele modyfikacji. Tradycyjna uprawa
polegająca na podorywce bronowaniu, orce głębokiej, rozsiewaniu nawozów i siewie zbóż,
można zmodyfikować używając agregatów uprawowych i siewnych. Moc ciągnika w
analizowanym gospodarstwie jest za duża w stosunku do posiadanych maszyn. Stąd zakup
agregatów lub zagregatowanie niektórych zbiegów wydaje się być racjonalnym rozwiązaniem.
Agregaty uprawowe nie są jeszcze tak bardzo popularne w naszym kraju. Rolnicy często
wykonują czynności pojedynczo, często z racji przyzwyczajeń, czy po prostu z braku posiadania
tych maszyn. Agregat uprawowy wykonuje często nawet siedem czynności roboczych w ciągu
jednego przejazdu po polu. Dzięki połączeniu kilku czynności roboczych osiągamy wyraźne
oszczędności energii, ograniczamy ilość przejazdów po polu i zmniejszamy koszty produkcji.
Jednym z najbardziej energochłonnych zabiegów uprawowych jest orka. W ostatnim czasie coraz
wyraźniejsza jest tendencja do stosowania, szczególnie w gospodarstwach o duży areale,
rozwiązań energooszczędnych takich jak uprawa bezorkową czy siew bezpośredni. Przy
zastosowaniu bez orkowej uprawy zbóż według badań Katedry Agroinżynierii Politechnik
Koszalińskiej nastąpiło zmniejszenie nakładów energetycznych poniesionych w formie zużytych
agregatów o 6% w porównaniu do uprawy orkowej, a co istotne wystąpiło wyraźne zmniejszenie
nakładów w formie bezpośredniego zużycia oleju napędowego o 22 % w stosunku do uprawy
orkowej. Natomiast według badań Instytutu Inżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
dowiedziono, że zastosowanie siewu bezpośredniego powoduje niemal trzykrotne obniżenie
nakładów energetycznych poniesionych na uprawę w porównaniu z tradycyjnym systemem.
Dowiedziono również że zastosowanie uproszczeń polegających na eliminowaniu
poszczególnych zabiegów uprawowych nie powoduje istotnego obniżenia plonowania roślin.
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WNIOSKI

1. Rosnący światowy popyt na energię stanowi rzeczywiste ekologiczne zagrożenie, stąd
racjonalne zużycie energii również w gospodarstwach rolnych to wyzwanie dla wszystkich
państw świata, które przyniesie ochronę środowiska i wzrost gospodarczy dla każdego z nich.

2. Poprzez realizację celu ograniczenia zużycia energii o 20% do 2020 r. UE rocznie
zaoszczędzi około 100 mld EUR oraz ograniczy emisję CO2 o blisko 800 mln ton. Duży w tym
udział będzie miało rolnictwo.

3. Efektywność energetyczna ma istotne znaczenie w zmniejszeniu zależności UE od importu
energii, a także w rozwiązaniu problemu niedoborów energii.
Efektywne wykorzystywanie energii jest najszybszym i najbardziej oszczędnym
sposobem obniżenia emisji dwutlenku węgla.

5. Pakiet klimatyczno-energetyczny stanowi duże wyzwanie i szanse dla rolnictwa. Biomasa
rolnicza poprzez swoje właściwości energetyczne jest alternatywnym źródłem energii, która
z powodzeniem w dużej mierze może zastąpić dotychczasowe technologie ciepłownicze oparte
na tradycyjnych paliwach kopalnych (np. węgiel)

6. Nadwyżki słomy w gospodarstwach mogą stanowić poważne źródło ekologicznej energii pod
warunkiem, że wilgotność nie przekroczy 25 % i będą stosowane właściwe kotły do jej spalania.

7. Uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych stanowi duże szanse dla rolnictwa pod
warunkiem, że rośliny te będą wykorzystywane lokalnie w rozproszonych źródłach energii.
Biomasa drzewna o dużej wilgotności w czasie zbioru wymaga poprawy walorów energetycznych
poprzez zmniejszenie zawartości wody i zastosowania zbioru dwu fazowego z suszeniem
biomasy w okresie letnim.

8. Lokalne wykorzystanie wszystkich produktów ubocznych rolnictwa stanowi racjonalizację
zużycia energii i przyczynia się w dużej mierze do ochrony środowiska i klimatu. Analizowane
gospodarstwo ma taką szansę poprzez wykorzystanie gleb słabszych (np. podmokłych) pod
uprawę roślin energetycznych.

9. Energetyka rozproszona oparta na odnawialnych źródłach energii i produktach ubocznych
z rolnictwa może być uzupełnieniem, a nie konkurentem energetyki systemowej. Wykorzystanie
rozproszonych źródeł energii zapewnieni ciągłość dostaw energii elektrycznej w oczekiwanych
ilościach i parametrach gwarantujących niezawodność pracy urządzeń co stanowi podstawowy
warunek rozwoju obszarów wiejskich.

10. Wobec konieczności reelektryfikacji obszarów wiejskich energetyka rozproszona przyczyni
się do ograniczenia strat w przesyle energii elektrycznej i poprawi parametry dostarczanej
energii. Dodatkowo będzie to wzrost dywersyfikacji dochodów rolniczych i możliwość stworzenia
nowych miejsc pracy. Według szacunków niemieckich takie podejście spowodowało w ostatnim
czasie stworzenie około 0,5 mln miejsc pracy, w tym przy obsłudze biogazowni około 100 tys.

11. Wykorzystanie

odnawialnych źródeł energii i produktów ubocznych z rolnictwa
w gospodarstwach wiejskich może w dużym stopniu przyczynić się do zaoszczędzenia energii,
ochronić środowisko naturalne i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. W analizowanym
gospodarstwie należy rozpatrzeć możliwość budowy mikrobiogazowni wspólnie z pobliskimi
gospodarstwami wykorzystując produkty uboczne z tych gospodarstw.
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Zastosowanie nowoczesnych innowacyjnych technologii produkcji rolnej zmniejszy nie tylko
nakłady pracy ale w znacznym stopniu przyczyni się do racjonalizacji zużycia energii, zmniejszy
zanieczyszczenia środowiska naturalnego i przyniesie lepszy wynik ekonomiczny gospodarstwa.
Doskonale to widać w analizowanym gospodarstwie w szczególności w produkcji roślinnej, gdzie
moc ciągnika nie jest dostosowana do maszyn towarzyszących jak również brak jest
agregatownia maszyn.
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MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH DLA MIKRO I MAŁYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROW 2014-2020
Autor: Ireneusz Gradka, CDR/O Radom

Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich o to bardzo ważny element gospodarki
narodowej szczególnie w kontekście walki z bezrobociem, aktywizacji zawodowej oraz
umożliwianie dostępu do szerokiej gamy produktów i usług mieszkańcom tych obszarów.
Szczególnie ważne jest tu właśnie przetworzenie wyprodukowanego w gospodarstwie rolnika
surowca by nadać mu wartość dodaną i uzyskiwać przez to zwiększone dochody. Przetwórstwo
rolno-spożywcze by mogło się dalej rozwijać, potrzebuje środków finansowych na nowe
inwestycje. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z poprzednio realizowanych
programów i wychodząc temu naprzeciw, zaplanowano wsparcie z wykorzystaniem środków
unijnych w ramach nowego PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014-2020.
Także wsparcie będzie dotyczyć przedsiębiorców w zakresie prowadzenia usług rolniczych,
podejmowania szeroko rozumianej działalności pozarolniczej.
Niniejsze opracowanie opiera się na udostępnionym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
projekcie PROW 2014-2020 z 7 kwietnia 2014 r. Choć zapisano tam w większości ogólne
warunki i kryteria (szczegóły zostaną doprecyzowane i opublikowane w stosownych
rozporządzeniach MRiRW w późniejszym czasie) to jednak na tej podstawie wnioskodawcy
mogą się zorientować na co mogą liczyć oraz tak zaplanować swoje działania by być bardziej
przygotowanym do aplikowania wniosków z nowych działań nowego PROW w zakresie
inwestycji materialnych oraz działań dystrybucyjno-promocyjnych.
7.5.2 Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów
rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych)
Działanie skierowane do przedsiębiorców działających na rynku i prowadzących działalność
„przetwórczą” rozumiane jako przetwórstwo oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych tj.
produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Priorytetowo traktowane będą grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów
owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółdzielnie,
w szczególności mleczarskie i ogrodnicze.
Beneficjenci
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która:
- posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu
produktów rolnych,
- działa jako przedsiębiorca
przedsiębiorstwo.

wykonujący

działalność

jako

mikro,

małe

lub

średnie

Rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy
ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym
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dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa
produktów rolnych.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
- koszty budowy (nie dotyczy budowy nowych obiektów
w sektorach przetwórstwa
i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mlecznych, mięsa, owoców i warzyw, zbóż,
natomiast może to zrobić rolnik rozpoczynający działalność w zakresie przetwórstwa),
modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli
stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w
zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,
- koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa
własności:
- maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do
sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem
produkcji lub magazynowania, urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem
produkcji i magazynowania, wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania
jakością, opłaty za patenty i licencje,
- koszty ogólne tj.: przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, przygotowanie
biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub
konserwatorskiego.
Warunki kwalifikowalności
Wspierane będą operacje przez wnioskodawców zaopatrujących się w co najmniej 50%
surowców do produkcji na podstawie umów długoterminowych a wzrost sprzedaży w wyniku
operacji możliwy jest tylko pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej oraz wykazania
możliwości zbytu planowanej produkcji. Warunek ten nie dotyczy rolników w naborach
tematycznych.
Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej – warunek ten nie dotyczy podmiotów
składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności
gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Szczególne preferencje będą
dotyczyły: ochrony środowiska, innowacyjności, przeciwdziałania zmianom klimatu,
wnioskodawców, którzy posiadają określony poziom umów zawartych bezpośrednio
z producentami rolnymi, inwestycje w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie
bezrobocia w kraju, młodych rolników tj. rolników poniżej 40. roku życia, podlegających
ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów
składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności
gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.
Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.
Maksymalna wysokość pomocy przyznana jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł,
a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów,
wynosi 15 000 000 zł. Minimalna wysokość wynosi 100 000 zł. W przypadku operacji
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realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym
wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych,
maksymalna kwota pomocy wynosi 100 000 zł.
Natomiast wielkość pomocy w tym przypadku nie może być niższa niż 10 000 zł.
7.7.2 Poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności
pozarolniczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej)
Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej.
Rodzaj wsparcia
Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach w formie premii: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty
pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest
od prawidłowej realizacji biznesplanu. Wielkość premii to 100 000 zł.
Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:
budowę lub modernizację obiektów budowlanych;
zakup, w tym również instalację, nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu
komputerowego i oprogramowania;
koszty ogólne.
Beneficjenci
Osoby fizyczne
Warunki kwalifikowalności
Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności
dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:
wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie
większą niż 15 tys. euro,
za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do
gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje
wnioskodawca,
gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości
należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących
powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących
powyżej 5 tys. mieszkańców.
Wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.
Biznesplan powinien zakładać, że:
miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności znajduje
się w miejscowości, należącej do wyżej opisanych warunków:
jeżeli inwestycja jest związana z nieruchomością, to miejsce położenia tej nieruchomości
znajduje się na obszarze zdefiniowanym powyżej,
nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym
(również samozatrudnienie).
Kryteria wyboru
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Preferencje dla osób:
- będących beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe
gospodarstwa”;
- zamieszkujących na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie;
- posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej,
- inwestycji zmierzających do utworzenia nowych miejsc pracy.
7.7.4 Poddziałanie: Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych
Wsparcie działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług rolniczych.
Rodzaj wsparcia i wielkość
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji - do 50% .
Koszty kwalifikowalne
Koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności
nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku.
Koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części nie
przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych.
Beneficjenci
Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe
przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
Warunki kwalifikowalności
Pomoc może być przyznana, jeśli spełnione są następujące warunki:
•

wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej,
zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa;

• wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co
związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu
uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane
we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej
zapewniającej dochód.
Pomocy nie udziela się podmiotom, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013.
Kryteria wyboru będą uwzględniać operacje dotyczące w szczególności:
• innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu;
• wnioskodawców, którzy nie korzystali z pomocy finansowej w ramach działań:
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
mikroprzedsiębiorstw” objętych PROW 2007-2013;

lub

„Tworzenie

i

rozwój

• realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia
w kraju.
Kwota wsparcia: do 500 000 zł.
7.15.2 Poddziałanie Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju
Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele
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określone w LSR.
Beneficjenci
• Osoby fizyczne.
• Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź
ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki
wyznaniowe.
• Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają
zdolność prawną.
Pomoc nie może być przyznana przedsiębiorcy, który nie wykonuje działalności jako mikro-, małe
lub średnie przedsiębiorstwo.
W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie prowadzenia działalności pozarolniczej
pomoc nie może być przyznana osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek
rolnika lub domownik, za wyjątkiem operacji w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów
rolnych.
Warunki kwalifikowalności
W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy
powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy. Warunek ten
weryfikowany jest w odniesieniu do beneficjenta operacji (lub realizatora mikroprojektu) biorąc
pod uwagę łączną kwotę udzielonego wsparcia. W przypadku zakładania działalności
gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym
samozatrudnienie).
Pomoc nie jest przyznawana na:
• operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta (lub beneficjenta
ostatecznego);
• promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług.
Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc na rozwój
tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej
pomocy.
Podmiotowi, który otrzymał pomoc w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje
w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych” pomoc w zakresie przetwórstwa nie może
być przyznana.
W ramach działania LEADER jeden przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia zarówno na
utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, jak i na tworzenie lub rozwój przedsiębiorczości
w zakresie przetwórstwa.
Kryteria wyboru
Premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka
z wymienionych kryteriów:
innowacyjne;
przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska;
generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe w przypadku operacji związanych
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• realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne
produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią
rozwoju);
ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, określonych w LSR.
W przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub
technicznej, LGD przewidzi w kryteriach wyboru preferencje dla operacji realizowanych
w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.
Kwota i wielkość wsparcia
Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD.
Maksymalna wysokość pomocy na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego wynosi 500
000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.
Limit pomocy na beneficjenta realizującego operacje w ramach LSR, innych niż jednostki sektora
finansów publicznych wynosi 300 000 zł w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem operacji
polegającej na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego.
Przy określaniu tego limitu będzie brana pod uwagę także pomoc, jaką dany beneficjent uzyskał
w związku z realizacją mikroprojektu w ramach operacji parasolowej. W przypadku podmiotu,
który będzie ubiegać się o wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości
prawnej, limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę.
Limit pomocy na odbiorcę realizującego „mikroprojekt” w ramach operacji parasolowej będącego
sformalizowaną grupą nieposiadającą osobowości prawnej wynosi 100 000 zł.
W przypadku operacji parasolowych całkowita wartość „mikroprojektu” wynosi nie więcej niż 50
000 zł, a całkowita wartość operacji parasolowej – 400 000 zł.
W przypadku operacji realizowanych poza operacją parasolową całkowita wartość operacji jest
większa niż 50 000 zł. W przypadku działalności gospodarczej wsparcie nie może być wyższe niż
50%.
Podsumowując w nowym programie (PROW 2014-2020), będzie wsparcie dla „przedsiębiorców”
w szczególności tych „mniejszych” z naciskiem na projekty realizowane przez rolników
(podlegających ubezpieczeniu KRUS), „grupy” rolników a co bardzo ważne, wspierane będą
inwestycje wnoszące: znaczną innowacyjność, sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy
i inwestycje nakierowane na ochronę środowiska.
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Aktualna sytuacja na rynku trzody chlewnej,
perspektywa zmian
Autor: Bożena Ginalska, CDR O/Radom

Produkcja trzody chlewnej jest jedną z najważniejszych gałęzi produkcji rolniczej w Polsce .
Tab. 1 Pogłowie trzody chlewnej w Unii Europejskiej i w Polsce
(Stan w grudniu, tys. sztuk)
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

Polska

14 776

13 056

11 132

10 994

UE-15

113 358

122 072

121 507

121 127

UE- 13

30 421

27718

25475

25192

UE - 28

143 779

149 790

146 962

146 319

Źródło : Eurostat

Polska jest od już od kilku lat w grupie państw importerów netto wieprzowiny.
Jak widać w poniższej tabeli importujemy więcej niż sprzedajemy na zagranicznych rynkach .
Tab.2 Produkcja mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego w w.b.c. w tys. ton w Polsce
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

Produkcja ogółem
w tym
wieprzowe
wołowe
drobiowe
Import ogółem
w tym
wieprzowina
wołowina
drób
Eksport ogółem w
tym
wieprzowina
wołowina
drób

3 627

3687

3687

3639

1 863
390
1 374
691

1 876
385
1 426
776

1734
371
1 582
856

1606
373
1 660
925

601,9
22,3
66,8
1268

675,2
22
78,8
1342

784,7
23,1
84
1539

801,8
27,6
96
1692

458,1
323,1
487,7

500,1
312,8
529,7

585,5
315
639,1

669,2
323,1
699,5

Źródło GUS, CAAC

W roku 2010 produkcja świń stanowiła 24,6 % towarowej produkcji zwierzęcej i 13,8 %
towarowej produkcji rolniczej , dziesięć lat wcześniej w 2000 roku było to odpowiednio 37,6 %
i 23,5 %.
Udział wieprzowiny w krajowej produkcji mięsa od kilu lat systematycznie się zmniejsza. W roku
2010 stanowiła 51% a w roku 2013 już tylko 44% podczas gdy produkcja mięsa drobiowego
wzrosła z 38% do prawie 46% .
Przyczyną spadku produkcji mięsa wieprzowego jest narastający spadek pogłowia świń.
W roku 2010 było w Polsce prawie 15 milionów sztuk a 2013 roku już tylko niecałe 11 milionów
sztuk. Przyczyną tego jest nieopłacalność chowu trzody zwłaszcza w gospodarstwach
mniejszych w których utrzymuje się nie więcej niż 50 sztuk. Stan pogłowia i trendy zmian są
powiązane cenami skupu jak również kosztami produkcji. Szczególnie duży wpływ maja ceny
zbóż i soi. Bardzo wysokie ceny zbóż w ostatnich latach obniżyły opłacalność produkcji.
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Najwyraźniej w spadku pogłowia trzody wyróżnia się spadek pogłowia loch.
Na początku 2014 roku dało się zaobserwować wzrost zainteresowania produkcją trzody i nawet
lekki wzrost pogłowia. Niestety poważnym załamaniem w tej branży było znalezienie przy granicy
z Białorusią padłych dzików z potwierdzonym zakażeniem wirusem afrykańskiego pomoru świń.
Nastąpiło bardzo poważne załamanie skupu, zakłady mięsne wykorzystały ten dramatyczny
spadek cen żywca na zakupy tańszego surowca. W dalszym ciągu obowiązują ograniczenia
skupu ze strefy zagrożonej przy granicy z Białorusią.
Rosyjskie ,białoruskie i ukraińskie embargo na wieprzowinę zmusza do poszukiwania innych
rynków zbytu całą Unię Europejską.
Do roku 2013 Rosja nie była znaczącym odbiorcą polskiej wieprzowiny. Dopiero kłopoty
eksporterów niemieckich i hiszpańskich spowodowały w 2013 roku ułatwiły wejście na rynek
rosyjski polskim eksporterom. W roku 2013 Rosja była ósmym pod względem wartości odbiorą
wieprzowiny z Polski. Jednocześnie zaczęły się rozwijać rynki dalekowschodnie a największym
importerem okazała się Japonia.
Obecnie , po wprowadzeniu ograniczeń głównym odbiorcą polskiej wieprzowiny są Włochy i kilka
egzotycznych krajów.
W produkcji trzody chlewnej jest tendencja funkcjonowania chlewni, które mogą oferować
zakładom mięsnym duże, wyrównane partie tuczników o liczebności ok. 250 sztuk w jednym
transporcie. W tej sytuacji poszukiwane są partie prosiąt – warchlaków o takiej liczebności.
Praktycznie tylko dobrze zorganizowane stada o liczebności powyżej 250 loch mogą dawać
atrakcyjną ofertę rynkową. W Polsce niestety stad liczących powyżej 200 loch było w kraju
niecałe 300. Import prosiąt w 2011 roku wyniósł łącznie 2,6 mln sztuk.
Na skutek starań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i organizacji samorządowych w tym
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" pojawiły się działania
mogące poprawić sytuację na rynku trzody chlewnej.
- Podjęto akcje szkoleniowe
- z zakresu nowoczesnej i kompleksowej produkcji prosiąt a także jako ważny element
realizacji strategicznych założeń
-z zakresu procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni
- z zakresu rachunkowości dla rolników
w związku z koniecznością prowadzenia
rachunkowości przez ubiegających się o pomoc z PROW ze środków z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Przyjęty przez Radę Ministrów 15 kwietnia projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), został przekazany do Komisji Europejskiej. Teraz KE będzie
go analizować i jeżeli prowadzone w trakcie opiniowania tego dokumentu negocjacje będą
przebiegały sprawnie, w ciągu kolejnych 6 miesięcy powinien on zostać zatwierdzony i nasz kraj
będzie mógł rozpocząć rozdysponowywanie środków z tego Programu.
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Jednym z najważniejszych założeń rozwoju produkcji trzody chlewnej jest
Poddziałanie 7.5.1
Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych
(Modernizacja gospodarstw rolnych)
Pomoc będzie miała formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji..
Kwoty i wielkość wsparcia do
60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji
zbiorowych albo ,do
50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji
i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo
rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach
poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020 nie może przekroczyć:
900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu rozwój produkcji
prosiąt,
· 500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane
bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych
istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub
modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest
produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.
Powyższe limity nie łączą się.
Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej
50 tys. zł.
Jeżeli beneficjent ubiega się o pomoc albo przyznano mu pomoc w ramach
Poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wyżej wymienione limity
pomniejsza się o wysokość premii.
Po zakończeniu operacji minimalna liczba loch w stadzie musi wynosić 50 sztuk.
Nie ma możliwości wsparcia zakupu zwierząt, roślin oraz używanych maszyn i wyposażenia
Unijne Regulacje Prawne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 1308/2013 wprowadzające regulacje
m.in. w sprawie organizacji rynków rolnych. Artykuł 168 zawiera określenia dotyczące umów lub
ofert umów. Umowy mają zawierać w szczególności cenę do zapłaty, która jest niezmienna
i określana w umowie lub jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników określonych
w umowie.
Jest to bardzo poważne umocnienie pozycji dostawców żywca wieprzowego, którzy mają
w Polsce bardzo słabą pozycję w relacjach z przemysłem mięsnym. Prowadzone przez lata
negocjacje z przedstawicielami przemysłu mięsnego aby dobrowolnie zgodzili się na
wprowadzenie do umów elementu cenowego nie przyniosły rezultatu. Teraz takie rozwiązanie
będzie możliwe na drodze prawnej.
Rozporządzenie to zawiera także zapisy o możliwości utworzenia Prywatnego Funduszu
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Ubezpieczeniowego. Fundusz powstałby przy początkowym wsparciu Państwa tak, aby jego
zasoby uzyskane w drodze zwrotnej pożyczki wyniosły
100 mln zł. Następnie byłyby uzupełniane z opłat od
transakcji. Zasoby funduszu uruchamiałoby na pomoc
w przypadku działania sił wyższych, chorób lub
drastycznego spadku cen. Zasoby funduszu byłyby
zarządzane przez producentów.
Jest nadzieja że stopniowo ale kompleksowo
podejmowane działania wspierające sektor produkcji
trzody chlewnej dadzą pozytywne efekty po ok. 2
latach , kiedy zostaną ukończone pierwsze inwestycje
a poziom efektywności produkcji będzie się poprawiać.
(źrodło: info POLSUS)
CENA [zł/kg]
MAKROREGIONY

2014-09-21

POLSKA

4,89

REGION PÓŁNOCNY
REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
REGION ZACHODNI

2014-09-14

5,05
4,94
4,93
4,91
4,80

5,08
5,11
5,05
4,95

przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej
podawanego przez GUS (0,78).

Makroregiony skupu świń rzeźnych wg EUROP:
Makroregion Północny: województwa - kujawsko-pomorskie, pomorskie warmińskomazurskie
Makroregion Środkowo-wschodni: województwa - łódzkie, mazowieckie, podlaskie.
Makroregion Południowo-wschodni: województwa - lubelskie, małopolskie,
podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.
Tab.3 Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 15.09 - 21.09.2014 r.

Daty podane w tabeli oznaczają końcowy dzień analizowanego
(poniedziałek - niedziela).
Makroregion Zachodni: województwa - dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie,
zachodnio-pomorskie
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Tab. 4 Średnie ceny skupu netto (bez VAT) świń rzeźnych wg klasyfikacji EUROP za okres: 15.09 - 21.09.2014 r.

* Daty podane w tabeli oznaczają końcowy dzień analizowanego
tygodnia (poniedziałek - niedziela)

Masa poubojowa schłodzona [MPS]; -masa poubojowa ciepła [MPC]

SKUP
Klasa półtusz

CENA [zł/tonę]

Zmiana
tygod.

%

Średnia

ceny

mięsa

masa
tuszy

Struktura
zakupu
wg liczby

wieprzowych

[MPS]

wg SEUROP

2014-09-21

2014-0914

2014-0921

2014-0914

[%]

w tuszy

[kg]

[%]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[MPC]

POLSKA
klasa S

6 587

6 779

6 458

6 646

-2,83

61,1

89,3

18,2

klasa E

6 484

6 701

6 357

6 569

-3,23

57,2

91,1

60,1

klasa U

6 038

6 239

5 920

6 116

-3,21

53,3

92,6

18,5

klasa R

5 650

5 841

5 539

5 726

-3,27

48,3

93,6

2,8

klasa O

5 091

5 292

4 991

5 188

-3,80

43,5

95,7

0,3

klasa P

4 362

4 673

4 277

4 581

-6,64

38,4

75,7

0,0

S-P Razem

6 390

6 599

6 265

6 470

-3,17

56,9

91,1

100,0

REGION PÓŁNOCNY
klasa S

6 600

6 796

6 471

6 663

-2,89

61,1

89,0

16,5

klasa E

6 558

6 714

6 429

6 582

-2,32

57,7

89,8

63,7

klasa U

6 106

6 284

5 987

6 161

-2,82

53,2

93,0

17,2

klasa R

5 658

5 838

5 547

5 724

-3,08

48,2

95,2

2,3

klasa O

5 038

5 395

4 939

5 290

-6,62

43,5

93,9

0,2

klasa P

4 646

4 175

4 555

4 093

11,27

38,8

110,0

0,0

S-P Razem

6 459

6 638

6 332

6 508

-2,70

57,2

90,4

100,0

29

PRODUKCJA ROLNA

Aktualna sytuacja na rynku trzody chlewnej
REGION ŚRODKOWOWSCHODNI
klasa S

6 636

6 847

6 506

6 713

-3,08

61,0

89,6

15,5

klasa E

6 528

6 779

6 400

6 646

-3,71

56,5

92,1

64,8

klasa U

6 067

6 316

5 948

6 193

-3,94

53,2

92,7

17,1

klasa R

5 677

5 916

5 566

5 800

-4,03

48,2

91,8

2,4

klasa O

5 378

5 560

5 273

5 451

-3,26

43,6

94,3

0,2

klasa P

4 888

4 988

4 792

4 890

-2,00

35,0

110,0

0,0

6 442
S-P Razem
REGION POŁUDNIOWOWSCHODNI

6 685

6 316

6 554

-3,63

56,4

91,8

100,0

klasa S

6 639

6 793

6 509

6 659

-2,27

61,2

89,2

24,2

klasa E

6 495

6 670

6 368

6 540

-2,63

57,7

91,5

56,5

klasa U

6 041

6 230

5 923

6 108

-3,02

53,1

92,3

16,2

klasa R

5 529

5 719

5 421

5 607

-3,32

48,1

92,3

2,7

klasa O

4 811

5 060

4 717

4 961

-4,92

43,1

93,5

0,4

klasa P

4 353

4 584

4 268

4 495

-5,04

37,7

93,9

0,0

S-P Razem

6 421

6 607

6 295

6 478

-2,81

57,5

91,1

100,0

REGION ZACHODNI
klasa S

6 500

6 692

6 373

6 561

-2,87

61,2

89,1

19,3

klasa E

6 369

6 592

6 244

6 463

-3,39

57,6

90,3

54,5

klasa U

5 982

6 155

5 864

6 035

-2,82

53,5

92,5

22,1

klasa R

5 670

5 820

5 559

5 706

-2,58

48,3

94,9

3,7

klasa O

5 057

5 145

4 958

5 044

-1,72

43,7

99,1

0,3

klasa P

4 343

4 646

4 258

4 555

-6,53

38,6

70,9

0,1

S-P Razem

6 273

6 468

6 150

6 341

-3,01

57,0

90,7

100,0

* - w związku z ustawowym obowiązkiem nieidentyfikowalności dostawców danych rynkowych
nie jest możliwe prezentowane danych dla towaru.

Tygodniowy ubój świń rzeźnych w ubojniach monitorowanych w ramach ZSRIR
wyniósł - 264 462 sztuk.
Źródło:
Biuletyn MRIRW : Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej RYNEK WIEPRZOWINY
- notowania za okres: 15.09.2014 - 21.09.2014 r.
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Najnowsze Ustawy i Rozporządzenia związane
z rolnictwem i obszarami wiejskimi

Pozycja

Treść

1222

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r.
w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie,
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.
Dz. U. z 2014 Nr 1222

1213

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych
w paszach.
Dz. U. z 2014 Nr 1213

1210

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat
za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.
Dz. U. z 2014 Nr 1210

1205

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku
z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.
Dz. U. z 2014 Nr 1205
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WSPÓŁPRACA TO ROZWÓJ
Autor: Marek Wójcik, PODR w Boguchwale

Czy spółdzielnia to dobra forma gospodarowania?
Odpowiedź znajdziemy zapoznając się z poniżej
opisanym wspólnym przedsięwzięciem rolników –
producentów zbóż i roślin oleistych z Podkarpacia,
którzy postanowili działań razem w ramach
Spółdzielczej Grupy Producentów Kresy.
Okres

ostatnich

ugruntowania

dwudziestu

się

lat

przekonania,

to

czas

że

tylko

samodzielne prowadzenie działalności rolniczej
Marek Wójcik, doradca Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Zajmuje się
przedsiębiorczością na obszarach wiejskich poprzez
pomoc w sporządzaniu i rozliczaniu wniosków o pomoc w ramach działań przedakcesyjnych i PROW
2007-2013.
Przygotował kilkadziesiąt wniosków
aplikacyjnych dla operacji wspieranych z działań
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Jednym z nich jest zrealizowane przedsięwzięcie grupy rolników z powiatu lubaczowskiego,
opisane w opracowaniu pt. Współpraca to rozwój.

jest

jedyną

i

gospodarowania.

najlepszą
Takie

formą

efektywnego

też

przekonanie

dominowało wśród lubaczowskich rolników do
momentu

skontaktowania

się

z

doradcami

Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Boguchwale,

którzy

zapoznali

kilku

z

nich

z korzyściami jakie płyną z gospodarowania
w ramach Grupy Producentów działającej jako
spółdzielnia. I tu nie obyło się bez problemów,
które należało pokonać.

Zatem proces tworzenia spółdzielni musiał rozpoczął się od pokonywania barier, z których
najważniejsze to: zmiana mentalności rolników nacechowanej dystansem i niechęcią do
prowadzenia wspólnych działań w ramach spółdzielni (złe skojarzenia z poprzednich lat);
przekonanie członków spółdzielni o korzyściach wynikających z funkcjonowania własnej,
wspólnie wykorzystywanej bazy magazynowej; niechęć członków spółdzielni do sięgania po
wsparcie działalności ze środków Unii Europejskiej. Ponadto problemem było pokonanie
przyzwyczajenia rolników do przechowywania zbiorów we własnych pomieszczeniach, mimo iż
pomieszczenia te nie zapewniały odpowiednich warunków do przechowywania, co miało wpływ
na jakość i obniżoną cenę produktu.
Dzięki współpracy z doradcami doprowadzono wkrótce do tego, że 21 rolników z powiatu
lubaczowskiego postanowiło połączyć swe działania celem powołania podmiotu gospodarczego,
który liczyć się będzie na rynku jako dostawca wysokiej jakości produktu i ważna strona
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w negocjacjach handlowych. Wraz z utworzeniem spółdzielni nie zniknęły wszystkie bariery.
Znaczącą rolę w pokonywaniu tych barier, które pozostały odegrała rada spółdzielni i zarząd
konsekwentnie przekonując członków spółdzielni o korzyściach wynikających z tej formy
gospodarowania. Wspólne działania doprowadziły nie tylko do założenia spółdzielni, ale również
do powzięcia decyzji o

złożeniu wniosków aplikacyjnych w ramach działania Zwiększenie

wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, o dofinansowanie budowy nowoczesnej
bazy magazynowej.
Z czasem grupa ta powiększała się i obecnie liczy 37 członków. Siedzibą spółdzielni jest
Lubaczów. Zgodnie z statutem Spółdzielnia działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej
granicami, może także być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji gospodarczych
o podobnym profilu działania.
Ogólna powierzchnia gruntów gospodarstw wchodzących w skład Spółdzielni w 2013 r.
wynosi około 2700 ha. Są to gospodarstwa towarowe o znacznym potencjale rozwojowym.
Grupa Producentów specjalizuje się w hurtowej sprzedaży zbóż i roślin oleistych. Działalność
polega na skupie ziarna, przechowywaniu i sprzedaży produktu w okresach dobrej koniunktury
ekonomicznej. „Surowcem” jest ziarno pochodzące z gospodarstw członków spółdzielni.
Budowa bazy z czyszczalnią, suszarnią, silosami zapewnia możliwość przechowywania
około 2400 ton ziarna zbóż i roślin oleistych jednorazowo. Struktura sprzedaży obejmuje skup
i sprzedaż

pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy, rzepaku, gryki,

słonecznika, które

trafiają na rynek w okresach najlepszej koniunktury.
Sukcesy możemy zaobserwować w różnych obszarach:
Społecznym – to zmiana mentalności rolników, którzy zostali przekonani do korzyści
płynących ze wspólnego gospodarowania, co znajduje odzwierciedlenie w stałym
powiększaniu liczby członków.
Materialnym – realizacja inwestycji w postaci nowoczesnej bazy magazynowej, która składa
się z ośmiu silosów (każdy o pojemności 300 ton) oraz nowoczesnej infrastruktury
technologicznej.
Jakościowym – doskonalonym produktem jest ziarno wysokiej jakości dostępne
w sprzedaży bez uwzględniania sezonowości. W celu osiągnięcia jednolitego produktu
rynkowego

systematycznie

wdrażana

jest

ujednolicona

technologia

produkcji

w gospodarstwach członków, uwzględniająca dobór odpowiednich odmian, dobór
stanowiska, uprawę gleby, nawożenie, ochronę roślin, sposób zbioru i doradztwo finansowe
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dotyczące

produkcji.

Wszystkie

procesy

technologiczne

spółdzielnia

realizuje

przestrzegając procedur i zasad HCCP.
Ekonomicznym – sprzedaż produkcji w wysokich parametrach jakościowych generuje
zarówno członkom jak i grupie większy przychód (wyższa marża).
Rozpoczęcie działalności własnej bazy magazynowej stało się impulsem do dalszego
rozwoju potencjału produkcyjnego członków spółdzielni. Przyszłość grupy związana jest
z dalszym rozwojem i wzrostem prowadzonej działalności gospodarczej w sektorze sprzedaży
hurtowej zbóż i roślin oleistych. Nadal będą czynione starania o powiększanie liczby członków
stosujących nowoczesne technologie i dostarczających wartościowych płodów rolników.
Spółdzielnia gwarantując im odbiór plonów zapewniać będzie przechowanie i sprzedaż
w optymalnych cenach, stając się znaczącym graczem hurtowego rynku obrotu zbożami i
roślinami oleistymi w regionie.
Tworząc spółdzielnię jej inicjatorzy stawiali sobie pytanie: Czy to dobry pomysł, by
wspólnie gospodarować? Dotychczasowe działania i sukcesy dają jednoznaczną odpowiedź –
tak to trafny wybór!

Baza magazynowa z czyszczalnią, suszarnią, silosami zapewnia możliwość
przechowywania około 2400 ton ziarna zbóż i roślin oleistych jednorazowo. Fot.A.Bielańska
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Współpraca to rozwój

Widok na magazyn. Fot. A. Bielańska
Spółdzielcza Grupa Producentów Kresy
Adres: ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów.

